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+ Access to Medicine Index

+ Access to Nutrition Index

+ Carbon Disclosure Project (CDP)

+ Climate Bonds Initiative (CBI)

+ Global Reporting Initiative (GRI)

+ Corporate Human Rights Benchmark (CHRB)

+ Impact Measurement Project (IMP)

+ Platform Carbon Accounting Financials (PCAF)

+ Platform Living Wage Financials

+ SDG Impact Measurement

+ Sustainable Accounting Standards Board (SASB)

+ TCFD

+ Vastgoedtools:

+ Bewuste Bouwers

+ BREEAM

+ Energielabels

+ GRESB
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SUSTAINABLE ACCOUNTING STANDARDS 
BOARD (SASB) (1/2)

Door: Opgericht door Jean Rogers, academica, n.a.v. publicatie ‘From transparency to Performance’ 

gepubliceerd door Harvard’s Initiative for Responsible Investment in 2010. [Bron]

Sinds: 
Juli 2011

Gebied:
Environment

Verplichting:
Nee, vrijwillig.

Gebaseerd op:
x

Informatie:
SASB is een onafhankelijke organisatie voor de standaardisering van duurzaamheidsrapportering 

van goede kwaliteit. Het doet dit voor 79 industrieën en 11 sectoren waarbij het rekening houdt met de 

behoeftes van investeerders. De SASB rapporteringsraamwerk is kostenefficiënt, transparant, inclusief en 

rigoureus.  [Bron]

Gerelateerd:
Inkomen voornamelijk van donateurs (o.a. consultancy, investeerders, fondsen, andere goede doelen).

Zie: https://www.sasb.org/wp-content/uploads/2018/09/SASB-Annual-Report-2017.pdf

Alliance Organizations: o.a. (voornamelijk buitenlandse) financiële en zakelijke dienstverlening, 

vermogensbeheerders, pensioenfondsen, banken

Zie: https://www.sasb.org/alliance-membership/organizational-members/

Leden/ 

deelnemers:

x

https://www.sasb.org/wp-content/uploads/2018/09/SASB-Annual-Report-2017.pdf
https://www.sasb.org/overview/
https://www.sasb.org/wp-content/uploads/2018/09/SASB-Annual-Report-2017.pdf
https://www.sasb.org/alliance-membership/organizational-members/


142Wettelijk Beleidsmatig Vrijwillig Tools OverigInhoudsopgave

SUSTAINABLE ACCOUNTING STANDARDS 
BOARD (SASB) (2/2)

Wat doen

pensioenfondsen?

PGGM:

• ‘’Zoals eerder al aangegeven, erkent PGGM ook de waarde van vrijwillige initiatieven, normen 

en tools zoals het Global Compact van de VN, de standaarden van de IFC/Wereldbank, de 

Sustainability Accounting Standards Board (SASB), het Global Reporting Initiative (GRI) en, het 

meest recent, het UNGP Reporting Framework. Een ander vrijwillig initiatief zijn de Sustainable 

Development Goals (SDGs) van de VN’’ [Bron]

• ‘’PGGM ondersteunt dit onder andere door deelname aan de Investor Advisory Group van de 

Sustainability Accounting Standards Board (SASB), en door engagement met ondernemingen 

over financiële ESG-risico’s, bijvoorbeeld aan de hand van schaduwprijzen voor CO2 en water. 

Door het gebruik van ‘big data’ in aanvulling op vrijwillige transparantie van ondernemingen, 

worden de financiële ESG-risico’s voor beleggers steeds inzichtelijker. Hier is echter nog 

steeds een lange weg te gaan.’’ [Bron]

Links:
Algemene site:

https://www.sasb.org/

SASB tools -> public library:

https://library.sasb.org/

https://www.pggm.nl/wie-zijn-we/Documents/PGGM-Mensenrechtenbeleid_2016.pdf
https://www.pggm.nl/wat-doen-we/Documents/PGGM-jaarverslag-Verantwoord-Beleggen_2016.pdf
https://www.sasb.org/
https://library.sasb.org/

